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Kommunfullmäktige

Nr. 81 Interpellation av Cecilia Forss (M) om nominering till Målarens
vattenvårdsförbund
KSN-1264
Interpellation

Uppsala kommuns fullmäktige utsåg så sent som i april i år, efter flera bordlägganden och ett
återtagande, ett ombud till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma samt en nominering
till dess styrelse. Båda uppdragen gick till Milj öpartiet.
Därefter har en märklig hantering skett i kommunstyrelsen. Den 6 maj, dvs efter att
kommunfullmäktige äntligen fastställt nomineringarna till Mälarens vattenvårdsförbund, kan
man läsa i protokollet: "På förslag av ordföranden behandlar kommunstyrelsen utöver tidigare
kungjorda ärenden, nominering av ledamöter till Mälarens Vattenvårdsförbund". Ärendet
hade inte beretts i valberedningen och inte kommunicerats med oppositionen.
Inget av styrelsemandaten som enligt överenskommelse i Mälarens vattenvårdsförbund
tillfaller Uppsala kommun var dock föremål för val vid årsstämman den 18 apri12015.
Mandattiden för både den ordinarie ledamoten och ersättaren går ut först nästa år.
Enligt uppgift ansåg Uppsalas ombud ändå att årsmötet kunde byta ut en av
styrelseledamöterna som inte avsagt sig och vars mandattid inte gått ut. Det blev till och med
omröstning om att avsätta en ledamot i förtid, berättas det. Stödet visade sig vara litet.
Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med cirka femtio medlems- organisationer
och medlemsföretag. 22 kommuner är medlemmar. Föreningen bildades 1998. Behovet av
samverkan återkommer ofta i beskrivningarna då anspråken på Mälaren är många och i vissa
fall motstridiga.
Ordförande i Mälarens vattenvårdsförbund är kommunalråd för socialdemokraterna i
Västerås. Vice ordförande är Lars Bäcklund (M), Uppsala.
Enligt stadgarna består styrelsen av femton ledamöter och lika många suppleanter. Halva
styrelsen skall väljas årligen då mandattiden är två år. Styrelsen består av fem representanter
för de 22 kommunerna, fyra representanter för länsstyrelserna, två representanter för
industrin, en representant för landstingen, en representant för fiskets
intressesammanslutningar, en representant för jordbrukets intressesammanslutningar och en
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representant för sjöfarten.
Frågor:
1) Tycker inte majoriteten att Uppsala kommun skall respektera föreningens stadgar?
2) Varför har valärendet inte beretts ordentligt?
Uppsala den 25 maj 2015
Cecilia Forss (M)

